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Inleiding.

In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij als PvdA Coevorden wat we de komende vier
jaar willen realiseren en welke ontwikkelingen wij in gang willen zetten. Daarbij hebben we
vooral geprobeerd aan te geven waar wij vinden dat het bestaande versterkt moet worden, of
waar het anders moet. Er is al veel bereikt en daar zijn we trots op. Nu geven we aan waar
het nog beter kan. 

De nieuwe gemeenteraadsfractie werkt vanuit de volgende uitgangspunten en daar mag u
ons op afrekenen: 

-      Dat de kwetsbaren beschermd worden 
-      Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
-      Dat de publieke infrastructuur overeind blijft
-      Dat wonen voor iedereen betaalbaar is
-      Dat goed onderwijs voor iedereen bereikbaar is
-      Dat goede zorg voor iedereen toegankelijk is
-      Dat de gemeente zijn burgers beschermt
-      Dat de gemeente openstaat voor innovatie en creatieve oplossingen van problemen
-      Dat werk de basis vormt voor een fatsoenlijk bestaan. 
-      Waar werk niet lukt, wordt voor inkomenszekerheid gezorgd
-      Dat de lokale lasten eerlijk verdeeld worden. 
-      Dat kwijtscheldingsregels helder en toegankelijk zijn
-      Dat voorzieningen voor sport, cultuur en welzijn voor iedereen toegankelijk zijn

PvdA Coevorden
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 13-12-2021.

Aan dit verkiezingsprogramma werd meegeschreven door: Rieja Raven, Nina Jasperse, Marjan Nijenbanning,
Eddie van der Weide, Gilbert Mulder, Michel Blanken, Hans Hornstra, Marga Rouwhorst, Joop Brink en Joop
Slomp. 
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Sociaal domein.
De PvdA vindt dat het beperkte budget nooit een belemmering mag zijn om de zorg te
leveren die iemand nodig heeft. Toch is dat geen vanzelfsprekendheid. Ook niet in een
welvarend land als Nederland. Wie in armoede leeft, is vaker ongezond. De cijfers zijn om stil
van te worden: mensen met hoge inkomens leven in ons land gemiddeld 7,5 jaar langer dan
die met lage inkomens. Het verschil in het aantal gezonde levensjaren is zelfs ruim 18 jaar.
Voor de PvdA is dit onacceptabel. Voorkomen en preventie moet een vast onderdeel zijn van
alle beleidsterreinen. Van een gezonde leefstijl en voeding, tot een gezonde buurt en dorp.

Duurzame en toekomstbestendige dorpshuizen
De PvdA Coevorden zet de komende jaren in op duurzame en toekomstbestendige
dorpshuizen en wijkgebouwen. Sportvoorzieningen houden we op orde en we blijven het
sport- en preventie-akkoord steunen voor een levendig en toekomstbestendig
verenigingsleven. Dit beschouwen we als onze sociale infrastructuur. 
We streven ernaar om waar dat mogelijk is schoolgebouwen open te stellen voor andere 
 maatschappelijke functies en organisaties. Zoals het samenvoegen van scholen, sport en
dorpshuis in Schoonoord, in een nieuw multifunctioneel gebouw en het fablab bij de Nieuwe
Veste.

Preventie
We willen in Coevorden preventie van gezondheidsproblemen verder versterken. Dit doen we
door het bevorderen van een gezonde leefstijl, het stimuleren van sport en bewegen,
gezonde wijken en dorpen in te richten, een gezond voedingsaanbod te stimuleren en
toegankelijke informatie te geven. In deze periode besteden we veel aandacht aan een
rookvrije generatie, het terugdringen van obesitas bij de jeugd en het terugdringen van
middelengebruik. We gaan dit doen door initiatieven rond rookvrije zones en accommodaties
te bevorderen op plekken waar veel jeugd komt. We geven extra voorlichting en zetten in op
het terugdringen van middelengebruik. Ook het sport- en preventieakkoord blijven we verder
ontwikkelen. Dit vraagt ambtelijke inzet en financiële ondersteuning. Ook stimuleren we
initiatieven als de gezonde supermarkt. 

Buiten, spel en sport 
Speeltuinen zijn sinds jaar en dag een maatschappelijk initiatief. Waar nodig zijn we bereid dit
te ondersteunen met geld. Elke wijk of dorp heeft wat ons betreft een speeltuin. Waar dit nog
niet zo is, ondersteunen wij initiatieven daartoe. Een vorm van een terugkerende sportweek in
onze gemeente vinden we een goed idee. De deelname aan de nationale sportweek als
gaststad heeft veel positieve energie losgemaakt. We maken hier een jaarlijks evenement
van. Onderzocht moet worden of laagdrempelige hulp via WMO niet door een dorps-/wijk-
coördinator kan worden verleend. Deze kan ook helpen bij signalering en preventie van
schuldenproblematiek (naar voorbeeld van o.a. Hollandscheveld en Grolloo).
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Wat willen we bereiken?
-      Een gezondere bevolking van Coevorden.
-      Meer voorzieningen worden multifunctioneel gebruikt.
-      Wijkgebouwen, sportaccommodaties en dorpshuizen zijn waar nodig verbeterd.
-      Het inzetten van dorps-/wijkcoördinatoren als uit onderzoek blijkt dat dit een    
       meerwaarde heeft. 

Jeugdzorg. 
De ontwikkelingen in de jeugdzorg zijn onstuimig en moeilijk voorspelbaar. 
In de jeugdzorg willen we meer inzetten op preventie en vroegsignalering. Een fijne, prettige
schoolomgeving, een bloeiend verenigingsleven, het bestrijden van armoede en leefbare
dorpen en wijken zien we daarbij als basisvoorwaarden. Effectieve samenwerking vraagt om
vernieuwende samenwerking tussen de zorgprofessionals met andere partijen die zich
intensief met jeugd bezighouden, zoals de scholen. Dit vraagt flexibiliteit, creativiteit en lef van
de professionals. Zij moeten de ruimte krijgen om nieuwe manieren van werken uit te
proberen en daarvan te leren.

Kleur in de samenleving
Verder vinden wij dat niet elk probleem een medisch probleem is of een professionele
opvolging behoeft. Mensen zijn verschillend in wie ze zijn en hoe ze doen en die
verscheidenheid brengt kleur in onze samenleving. Wij gaan uit van het meer normaal maken
van die verscheidenheid. Volwassen worden gaat niet vanzelf, jong zijn brengt onzekerheid
en soms teleurstellingen met zich mee. Omgaan met voor- en tegenspoed hoort bij het
gewone leven. Bij indicatiestelling willen we hier een scherper onderscheid in maken. Wat is
de werkelijke hulpvraag dat een professioneel antwoord vraagt. Welke vraag kan in het
gebruikelijke netwerk opgevangen worden?

Wat willen we bereiken?
-     Een beter leef- en leerklimaat door minder armoede.
-     Een betere samenwerking tussen onderwijs en zorg.
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WMO en zorg.
Zorg en specialistische zorg moeten laagdrempelig en dichtbij beschikbaar zijn. In Coevorden
is specialistische zorg beschikbaar via de poli’s in gezondheidscentrum de Veltstromen. We
gaan de komende periode samen met partners als Saxenburgh en Treant kijken of we door
het inzetten van techniek en innovatie deze specialistische zorg ook meer beschikbaar
kunnen maken in de dorpen en bij mensen thuis. 

Met elkaar
Mensen wonen zo lang mogelijk thuis in hun eigen wijk/dorp. Tegelijkertijd zien we dat bij
ouderen eenzaamheid en dementie vaker voorkomen. In deze bestuursperiode willen we dat
de dementievriendelijke samenleving echt vorm krijgt. Hierbij willen we samen optrekken met
het Alzheimercafé Coevorden en het netwerk dementie Drenthe. Rond eenzaamheid heeft de
gemeente een verbindende en stimulerende rol naar het maatschappelijk middenveld, zoals
kerken, Humanitas, de Zonnebloem en dorps coöperaties zoals in Gees en Dalen.

Wat willen we bereiken?
-      Het opzetten van een pilot om te kijken of we specialistische zorg thuis beschikbaar 
       kunnen maken. 
-      Het concreet invullen van maatregelen rond de dementievriendelijke samenleving. 
-      Samen met het maatschappelijk middenveld eenzaamheid bestrijden. 

Armoede en schulden. 
We blijven inzetten op het doorbreken van (generatie)armoede. Kinderen uit arme gezinnen
hebben een moeilijkere start, kunnen vaak niet meedoen met sport, niet naar
verjaardagsfeestjes gaan en niet meepraten over de vakantie. Ze zijn vaak niet trots op
zichzelf en groeien vaker op in een onveilige situatie. We willen dat kinderen die in armoede
opgroeien een eerlijke start kunnen maken.

Schulden oplossen
Het doorbreken van generatiearmoede vraagt inzet over meerdere bestuursperiodes.
Hiervoor willen we structureel 150.000 euro in de begroting opnemen. Schulden willen we
oplossen voordat deze leiden tot veel sociale ellende en onnodig hoge kosten. Het hebben
van schulden en een leven in armoede heeft grote invloed op je welzijn. Het heeft impact op
het vertrouwen in de toekomst, en het gevoel dat je er mag zijn en dat je ertoe doet. In een
dergelijke situatie waarin je je machteloos en hulpeloos voelt maakt een benadering vanuit
begrip in plaats van wantrouwen een wereld van verschil. De gemeente moet mensen met
problematische schulden niet nog verder in problemen brengen met sancties en kortingen
wanneer zij niet aan verplichtingen voldoen, maar biedt kansen en perspectief voor mensen.
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Ruimhartigheid
Daar worden we allemaal beter van, individueel en als samenleving. Dat betekent dat we
hulpverlening willen die erop gericht is om de mensen te helpen en niet om hen ‘aan te
pakken’. Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima- en armoedebeleid
moeten ervoor zorgen, dat mensen weer mee kunnen doen. Vroegsignalering en
preventie zijn daarbij belangrijk. Daar ligt de sleutelrol voor de gemeentelijke 
 dienstverlening. 70% van de huishoudens die in de problemen zit, is echter niet
zichtbaar. Door dicht bij de inwoners te staan en te weten wat zij nodig hebben, kunnen
we hier lokaal verandering in brengen. Met een goede lokale aanpak van het bestrijden
van de effecten van armoede zorgen we er bovendien voor, dat mensen elkaar kunnen
blijven ontmoeten, op het schoolplein, bij de sportvelden en op de markt. 

Schulden saneren
Wij willen inzetten op sanering van problematische schulden. Hiervoor sluiten wij aan bij een
gemeentelijke kredietbank of bij het waarborgfonds. Onze schuldhulpverlening en ons
minimabeleid is gebaseerd op preventie en vroegsignalering. We zetten alles op alles om te
voorkomen dat schulden zo hoog worden, dat deze niet meer te overzien zijn. Jongeren met
problematische schulden helpen we hun leven weer op de rit te krijgen. De gemeente neemt
hun schulden over en begeleidt deze jongeren naar werk en/of scholing. We gaan
budgetondersteuners inzetten om te voorkomen dat er altijd bewindvoerders ingezet moeten
worden.

Wat willen we bereiken?
-      Minder generationele armoede. Daarvoor zetten we structureel € 150.000 in.
-      Hulpverlening die gericht is op vroegsignalering en preventie.
-      Vermindering van het aantal mensen met problematische schulden.
-      Een gemeente die perspectief biedt voor mensen met schulden.
-      Sanering van problematische schulden.
-      Inzet van budgetondersteuners ter voorkoming van meer schulden. 

Huiselijk geweld.
Huiselijk geweld is een groot, maar weinig zichtbaar probleem in onze samenleving. Wij
denken dat in het melden van signalen en het uitwisselen van ‘het niet pluis gevoel’ onder
hulpverleners, zorgmedewerkers en artsen in onze gemeente nog veel verbeterd kan
worden. Wij denken dat vroegsignalering versterkt moet worden om meer dan nu aan de
voorkant van het probleem te komen. 

Wat willen we bereiken?
-      Actief inzetten op vroegsignalering door hulpverleners, zorgmedewerkers en artsen.
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Participatie. 
Iedereen verdient goed en betekenisvol werk. Werk is meer dan alleen een inkomen.
Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de
samenleving. Maar als het hebben van een baan niet lukt, zorgen we dat mensen op
een andere manier volwaardig mee kunnen doen. Meedoen naar vermogen op een
manier die het beste bij hen past. Als iemand om welke reden dan ook niet de stap
naar regulier werk kan zetten dan is er de mogelijkheid om naar vermogen deel te
nemen. Beschut werk en een basisbaan zijn dan de mogelijkheden. Vrijwilligerswerk is
zeer waardevol maar geen volwaardig alternatief voor betaald werk. 

Aandacht voor belemmeringen
Als mensen in een participatie/re-integratie traject zitten, hebben we aandacht voor
achterliggende problematiek, zoals schulden, sociale en mentale problemen. Deze
worden eerst aangepakt. We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan
het werk helpen en houden. Daarvoor zetten wij ons gezamenlijk in met de partners in
de Arbeidsmarktregio. Door middel van het Sport- en Preventieakkoord Coevorden
willen we werkgevers ondersteunen bij het arbeidsfit houden van hun medewerkers.
We hebben contact met iedereen die geen werk heeft. We wachten niet tot de formele
overgang van WW naar bijstand, maar hebben ruim daarvoor een gesprek. 

Basisbanen
Samen met bedrijfsleven en samenwerkingspartners creëren wij basisbanen zodat
mensen die nu nog ongewild aan de kant staan, volwaardig aan de slag kunnen.
We kiezen voor wederkerigheid op basis van waardigheid en gelijkwaardigheid en niet
voor verplichte tegenprestatie. Ons uitgangspunt is vertrouwen. De bijstand is een
springplank naar meedoen in de samenleving en mag geen moeras van sancties,
formulieren en verplichtingen zijn.

Nieuwkomers vangen we op. De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering. We
willen voorkomen dat nieuwkomers direct naar de bijstand gaan. Daarom creëren we
een basisbaan voor iedere nieuwkomer. Dit bevordert de integratie en de kennis van
de Nederlandse taal.

Wat willen we bereiken?
-      Werk voor iedereen die kan werken, eventueel met beschut werk of een   
       basisbaan.
-      Beperkingen wegnemen die verhinderen dat mensen aan het werk komen. 
-      Vroegtijdig contact met alle mensen die onder de verantwoordelijkheid van de 
       gemeente gaan vallen.
-      Een tijdelijke integratiebaan voor elke statushouder.
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Wonen en leefklimaat. 
De PvdA Coevorden wil bereiken dat er voor iedereen een passende woning beschikbaar is
op een redelijke termijn. Of dit nu een sociale huurwoning, koopwoning, een woning in een
zorgomgeving, of tijdelijke huisvesting is. Ook voor specifieke woonwensen, zoals
bijvoorbeeld een ouderen hofje, een woonwagen of een tiny-house moet ruimte zijn in onze
gemeente. Zeggenschap over de eigen leefomgeving vinden wij belangrijk. Iedereen wil
nadenken, meepraten en meebeslissen over eigen dorp of wijk. Hier geven wij ruim de
gelegenheid voor en wij zijn politiek bereid om een deel van ons eigen afwegingskader in te
leveren ten gunste van lokaal zeggenschap.

Actief sturende rol
De afgelopen jaren is er een afwachtend beleid gevoerd als gemeente en er is veel aan de
markt overgelaten. Dit willen wij anders. De gemeente moet een actief sturende rol op zich
nemen ten aanzien van wonen. De gemeente stuurt vanuit visie op bestemmingsplannen en
overlegt met woningbouwcoöperaties om de gemaakte afspraken na te komen. De kleinere
dorpen mogen niet op slot gezet worden. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij,
met ambtelijke ondersteuning en bestuurlijke medewerking mogelijk maakt dat in dorpen
gebouwd kan worden.  

Doelgroepenverordening
En wat ons betreft, bij grotere kansrijke bestemmingsplannen mag de gemeente ook voor
eigen risico ontwikkelen. Wij hebben bijzondere aandacht voor eigen jeugd en de lagere
inkomens groepen. Met een doelgroepenverordening, waarin regels zijn vastgelegd over het
toewijzen van koop- en huurwoningen en het faciliteren van particulier opdrachtgeverschap
willen we eigen jeugd een eerlijke kans geven op een koop- of huurwoning in eigen
omgeving.

In balans
Wij zien dat de vele zogenaamde doelgroep plaatsingen wijken uit balans brengen. Voor
een groot deel concentreert armoede, integratie problematiek en sociale problematiek zich
in de naoorlogse wijken in Coevorden en enkele dorpen. Hier moet de balans terug. Deze
specifieke wijken willen wij, minimaal de komende vijf jaar vrijwaren van doelgroep
plaatsingen. Er ligt een grote opgave om wel te zorgen voor voldoende aanbod van
betaalbare vooral sociale huurwoningen om deze groepen wel een goede plek te bieden. In
bestemmingsplannen en projectbesluiten willen we harde afspraken over de ruimte voor
sociale woningbouw en betaalbare koopwoningen. Wij durven onderscheid te maken in
kavelprijzen. Een kavel voor sociale huur hoeft minder per vierkante meter te kosten dan
een kavel voor koop in het hogere segment. 
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Woonkwaliteit
Wij blijven voortdurend in gesprek met de zorgorganisaties die de woon-zorgcentra
exploiteren in onze gemeente. Een van de ontwikkelingen die wij zien is een groeiende
behoefte aan meer woonkwaliteit in een zorgomgeving. Een afnemende behoefte voor het
aantal somatische plaatsen en een groeiende behoefte aan het aantal psycho-geriatrische
plaatsen. Waar een behoefte om te veranderen of nieuwe initiatieven ontstaan, trekken we
graag samen met de zorgorganisaties op. Deze bieden kansen voor combinaties met
reguliere woningbouw. 

Gedeelde verantwoordelijkheid
Een bijzondere doelgroep vormt de groep arbeidsmigranten. Vrij verkeer van personen en
diensten is een basisrecht in Europa en daarbij hebben diverse sectoren deze
arbeidskrachten nodig om draaiende te blijven. Zorgen voor goede, legale tijdelijke
woonruimte voor arbeidsmigranten zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid van
ondernemers en gemeente. 

Duurzaamheidsfonds
Het verduurzamen van de bestaande woningbouwvoorraad verdient de komende
bestuursperiode bijzondere aandacht. De woningbouwcoöperaties zijn hierbij
verantwoordelijk voor de sociale huursector. Voor de woningeigenaren met een lager of een
middeninkomen vormen we een duurzaamheidsfonds, waaruit via renteloze leningen
verduurzaming gerealiseerd kan worden. Wij zijn bereid hier drie miljoen euro voor opzij te
zetten. 

Fijne woonomgeving
Een schone, nette, groene en goed onderhouden woonomgeving is van grote waarde voor
het leefklimaat. Een investering in beter onderhoud hebben we net gedaan. Handhaving op
verrommeling in de wijken moet een impuls krijgen. Bewoners die er een bende van maken
moeten sneller en dwingender aangepakt worden. Bij groot onderhoud van wegen, pleinen of
riolering komt nadrukkelijk meer aandacht voor een inrichting die met vergroening bijdraagt
aan het omgaan met klimaatverandering. We stimuleren dat ‘versteende’ particuliere tuinen
weer groen worden. 

Wat willen we bereiken?
-      Een passende woning voor iedereen op een afzienbare termijn.
-      Meer sociale huur- en koopwoningen voor eigen jeugd.
-      Bewoners hebben meer zeggenschap over eigen leefomgeving.
-      Oplossen van sociale problematiek in bepaalde wijken.   
-      Een duurzaamheidsfonds van drie miljoen euro voor woningeigenaren met een lager- of  
       middeninkomen.
-      Meer groen in eigen woonomgeving.
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Economie en werkgelegenheid. 
Dat zoveel mogelijk mensen een baan en een eigen inkomen hebben, blijft hét
aandachtspunt voor onze gemeente. Werk zorgt ervoor dat je je eigen boontjes kunt
doppen, werk geeft zin. Iedereen verdient die kans. De PvdA wil het bedrijfsleven
dusdanig ondersteunen, dat de kansen op een baan voor onze inwoners stijgen.   
Het MKB en de recreatieve sector zijn belangrijke pijlers onder onze regionale economie.
Daarom blijven we doorwerken aan fraaie dorpen en een aantrekkelijke stad. Bij ontwikkeling
in de dorpen zijn we zeer zuinig op streekeigen kenmerken, historie en herkenbare
landschapselementen. Waar mogelijk versterken we wat onze dorpen zo eigen maakt. De
visie die er ligt voor de Haven, de Markt, Citadelpunt en de Weeshuisweide willen wij in die
geest uitvoeren. Als het nodig is, liever wat meer tijd nemen om kwaliteit te realiseren. Wat
betreft zondagsopeningen en sluitingstijden van horeca werpen we zo weinig mogelijk
drempels op.

Leren en ontwikkelen
In een tijd waarin de ontwikkelingen zo snel gaan als nu, is het nodig om als medewerker te
blijven leren, of je nou in de zorg, de techniek of in de dienstverlening werkt en op welk niveau
dan ook. De ambitie om internationaal mbo-onderwijs te vestigen in Coevorden, biedt deze
kansen voor jongeren, werkenden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zelf. Om
contacten en ervaring op te doen in het buitenland. Om de horizon te verbreden en samen te
werken. Daarnaast willen we de samenwerking tussen primair en het voortgezet onderwijs
meer stimuleren om kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek van deze
tijd. Dit zorgt voor een verbetering van de aansluiting tussen regionaal onderwijs en
arbeidsmarkt. Wat de PvdA betreft blijft de gemeente, samen met partners in de grensregio,
daarom actief inzetten op de realisatie van internationaal mbo voor Zuidoost-Drenthe en de
Grafschaft Bentheim. 

Boeren familiebedrijven
Wij zijn trots op onze boeren. Onze landbouw en veeteelt kenmerken zich doordat het vaak
familiebedrijven zijn van mooie schaal en omvang. We streven na dat de sector een grotere
bijdrage levert aan biodiversiteit, milieuwaarden en dierenwelzijn. Uitbreiden mag, wanneer
het een aantoonbare bijdrage aan deze waarden levert. Wij willen geen nieuwe vestiging van
intensieve veehouderij van elders. In de gebieden die we hebben aangewezen voor
grootschalige landbouw laten we het beleid ongewijzigd. We stimuleren multifunctionele
landbouw waarbij we onze boeren ruimte geven om andere verdienmodellen te ontwikkelen.
Dit door het agrarisch bedrijf te combineren met maatschappelijke producten en diensten.
Denk bijvoorbeeld aan agrarische kinderopvang, zorglandbouw, boerderijverkoop en
natuurbeheer. 
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Werken in de regio
Of inwoners werk vinden in Coevorden of in één van de omliggende gemeenten is van
ondergeschikt belang. Krachtige economische profilering is gemakkelijker als we samen
optrekken met Emmen, Hoogeveen en Hardenberg. Waar nieuwe bedrijventerreinen moeten
komen en welke signatuur deze krijgen, bepalen we wat de PvdA betreft regionaal. Wat de
PvdA betreft mag de samenwerking nog nauwer: door grond voor bedrijven uit te geven
vanuit een regionaal grondbedrijf. Jonge inwoners moeten de kans hebben om zich goed
voor te bereiden op hun werkzame leven. Graag willen we vakkrachten en hoogopgeleiden
behouden voor de regio. Dit vraagt dat we actief uitdragen wat er allemaal mogelijk is in onze
regio. Hier wil de PvdA actief op inzetten, samen met de partners in de regio. Bedrijven
kunnen nog meer laten zien wat zij doen en welke mooie producten en diensten zij in huis
hebben. Jongens én meisjes interesseren voor sectoren waar in deze regio veel werk is,
zoals zorg en techniek, begint al op de basisschool. De PvdA wil dat de gemeente dit
faciliteert.

Logistiek hart van Zuid-Oost Drenthe
Voor werkgevers is het van belang dat zij hun 'personeel van de toekomst' in de buurt kunnen
vinden. Vanwege de vergrijzing wordt dit in de toekomst steeds lastiger. Wat de PvdA betreft
is 'in de buurt' daarom niet alleen in de directe omgeving in Nederland, maar ook over de
grens met Duitsland. Kansen hiervoor worden vergroot door de toekomstige spoorverbinding
Coevorden - Nordhorn. Wat ons betreft toont Coevorden zich een krachtig voorstander en
lobbyist voor de Nedersaksenlijn. Deze lijn zal veel economische potentie, banen en
onderwijs ontsluiten. Specifiek voor onze oostelijke regio, waar dat meer dan welkom is. 
Coevorden is trots op haar lokale economie met mooie maak- en logistieke bedrijven, een
breed spectrum aan mkb-bedrijven en enkele internationale spelers. Deze bedrijven
vertegenwoordigen veel arbeidsplaatsen. Wij willen dat deze ondernemers het naar de zin
hebben in onze gemeente. 

Wat willen we bereiken?
-      Meer bedrijven die zich in de gemeente Coevorden vestigen, meer werkgelegenheid.
-      Meer recreatieve bezoekers.
-      Intensievere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.
-      De landbouw levert een grotere bijdrage aan milieudoelstellingen.
-      De regionale economie is uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen. 
-      Meer jongeren vinden werk in eigen regio.
-      Ondernemerschap is versterkt door goede infrastructuur en goede faciliteiten.
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Mobiliteit.
De gemeente Coevorden stelt in 2022 een nieuwe mobiliteitsvisie op. Vernieuwing en
verduurzaming zijn voor ons daarbij belangrijke speerpunten. Betaalbaarheid en
bereikbaarheid voor iedereen. Ook in de dorpen en wijken waar geen bus komt moet het
wel mogelijk zijn om gebruik te maken van openbaar vervoer. De gemeente moet samen
met de markt haar rol daarin pakken. Nu bekend is dat de Nieuwe Veste op de Holwert
komt, ontstaat er de uitgelezen kans om het station Coevorden uit te bouwen tot een
volwaardig overstappunt. We willen de verknoping van vervoersbewijzen verder
uitbouwen en voorzieningen die hierbij passen mogelijk maken. De gemeente gaat dit
samen met de provincie uitwerken.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid in dorpen en wijken. Om onze gemeente duurzaam veilig te maken,
nemen we de gewenste herinrichtingen ten aanzien van 30 en 60 kilometer zones op in
de lange termijn investering agenda. Ook bekende knelpunten nemen we op in de
investeringsagenda. Veiligheid moet daarbij leidend zijn in de prioritering van projecten.
En hiermee geven we duidelijkheid, wanneer wat aan bod komt. We blijven ons samen
met de provincie inzetten op het doortrekken van de rondweg Coevorden tot over het
Europark. Coevorden blijft zich krachtig inzetten voor de lobby voor het realiseren van de
Nedersaksenlijn (treinverbinding met Groningen stad).

Wat willen we bereiken?
-       Bereikbaar, betaalbaar en duurzaam vervoer voor iedereen.
-       Grotere verkeersveiligheid in streek, dorp en stad.
-       Uitbouwen van station Coevorden tot een volwaardig overstappunt.
-       Krachtige lobby voor de Nedersaksenlijn.

Jongeren. 
Wij willen voor jongeren een aantrekkelijke gemeente zijn door goed onderwijs aan te
bieden, uitdagende culturele voorzieningen te steunen, een bloeiend verenigingsleven
stimuleren en mogelijkheden voor betaalbare woningen af te dwingen. Van jongs af aan
zetten wij in op gezond opgroeien. Kinderen in een achterstandspositie ondersteunen we
via de voor-, en vroegschoolse educatie, taalprogramma’s en het programma gezonde
start. We streven ernaar deze voorzieningen zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk te
maken. En zo nodig mag het extra kosten. 

Kwaliteitstimpuls onderwijshuisvesting
Het lange termijn huisvestingsplan voor het basisonderwijs en de nieuwbouwplannen
voor de Nieuwe Veste bieden unieke kansen voor een flinke kwaliteitsimpuls van onze
onderwijshuisvesting. 

13 #S
tre

ek
D

or
pS

ta
d 



Daarbij vinden wij dat combinaties met andere voorzieningen gestimuleerd moeten
worden. Zij kunnen vaak voorzieningen en soms personeel delen. Gebruik maken van
elkaars faciliteiten en kennis, ook in de avonduren en weekenden. 

Internationaal Onderwijs
Met internationaal mbo-onderwijs kan Coevorden zich echt op de kaart zetten. En
daarmee willen we een extra impuls geven aan de groeiende samenwerking tussen
onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid in onze regio. Wij zien dat samenwerking
in de regio werkt en veel oplevert voor de bewoners van onze gemeente. 

Jongerenparticipatie
De jongerenraad heeft al langer een plan voor een eigen ontmoetingsruimte in
Coevorden. Wij zijn bereid om hen bij de realisatie van dit plan te helpen. Verder vinden
wij dat de jongerenraad erkenning verdient als zelfstandig en onafhankelijke
gesprekspartner van de gemeente. En ook in overleg met hen, bij relevante plannen
betrokken moet worden. Wij hechten aan zeggenschap voor kinderen en jongeren.
Wanneer er concrete plannen voor een leeftijdsgroep zijn, richten we een jeugdpanel in. 

Veiligheid
Wanneer je opgroeit, zijn de natuurlijke overgangsmomenten cruciaal. Geboren worden,
de start van de basisschool, de overgang naar voortgezet onderwijs, achttien worden,
gaan studeren, een eerste baan krijgen zijn bijzondere momenten in het leven. Wij willen
dat de gemeente deze overgangsmomenten zo goed mogelijk faciliteert met
toegankelijke en begrijpelijke informatie. Eventueel met laagdrempelige hulp via
maatschappelijk welzijn. 

Wij blijven aandacht geven aan diversiteit. Wij tonen respect voor elkaars identiteit en
sociale veiligheid is de norm. Dit verwachten wij ook van onze partners met wie wij een
subsidierelatie hebben of andere partners die in opdracht voor ons werken. 
In de komende vier jaar voeren we een onderzoek uit naar de haalbaarheid van het
realiseren van een vrij toegankelijk openbaar wifi netwerk in bezoekersstad Coevorden.

Wat willen we bereiken?
-      Meer jongeren blijven of vestigen zich in Coevorden.
-      Meer kansen voor ieder kind.
-      Meer zeggenschap voor jongeren in politiek en bestuur.
-      Jongeren hebben gemakkelijk toegang tot informatie en ondersteuning.
-      De jongerenraad hebben een eigen ontmoetingsruimte.
-      Blijvend aandacht voor diversiteit.
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Duurzaamheid en milieu.
We moeten alles op alles zetten om de energietransitie voor alle inwoners een succes te
laten zijn. Op dit onderwerp kunnen we ons in onze ogen geen verdere tweedeling in de
samenleving permitteren. Iedereen moet kunnen profiteren van energiebesparende
maatregelen in eigen huis. Daarnaast moet iedereen kunnen profiteren van duurzame
energie opwek in de eigen leefomgeving. Zeker waar dit met overlast gepaard gaat. 

Warmtevisie
In onze gemeente is een warmtevisie vastgesteld. De bedoeling is dat we van het
(aard)gas af gaan. Dat hoeft niet allemaal vandaag of morgen maar er moeten wel
stappen worden gezet. Naar de mening van de PvdA moeten maatregelen niet van
bovenaf door de gemeente worden opgelegd. Samen met de bewoners van wijken en
dorpen moet naar oplossingen worden gezocht. De gemeente moet ontzorgen, vooral
faciliterend zijn en bewoners moeten zo met geen of zo weinig mogelijk
(financiële)problemen opgezadeld worden.

Energieneutraal
Wij willen een duurzaamheidsfonds waaruit eigenaren van woningen met een laag of
middeninkomen renteloze leningen kunnen krijgen om de eigen woning te verduurzamen.
In de prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties willen wij vastgelegd zien welke
woningen wanneer verduurzaamd worden. Wij vinden dat de huurwoningvoorraad in
2040 energieneutraal moet zijn. De gemeente geeft het goede voorbeeld en werkt de
komende bestuursperiode plannen uit om de eigen gebouwen in 2035 energieneutraal te
hebben. Het gemeentelijk wagenpark maakt in 2030 voor minimaal 50% gebruik van 
 duurzame brandstoffen. Scholen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Bij
nieuwbouw en renovatie streven we altijd naar een energieneutrale oplossing. Dat maken
we zichtbaar voor de gebruikers. 

Duurzaam inkopen
De komende bestuursperiode lichten we ons inkoop- en aanbestedingsbeleid door. We
richten ons op 100% gecertificeerde duurzame inkoop aan het eind van de periode.
Duurzaamheid maken we een expliciet onderdeel van ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Waar mogelijk vinden wij dat de gemeente lokaal moet inkopen. 

Groen
De gemeente bezit en beheert een grote hoeveelheid grond in onze gemeente. Vaak kan
met simpele maatregelen een aanzienlijke bijdrage geleverd worden aan het vergroten
van biodiversiteit. Veelal gaat het om ander beheer in plaats van meer beheer. Extra
kosten hoeven er niet mee gemoeid te zijn. Groen moet je doen, vooral in dorpen en
wijken. 
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Bij alle groot onderhoud en herinrichting zetten we ons in voor minder verstening en meer
groen. Dit vanuit oogpunt van klimaatadaptatie, biodiversiteit en welzijn. Het toezicht op
milieuaspecten- en controles staat al jaren onder druk door het functioneren van de
regionale uitvoeringsdienst (RUD). De RUD controleert namens gemeenten en provincie
de milieuregels. Wij willen dit terug op een acceptabel niveau, ook als het extra geld kost. 
Wat willen we bereiken?
-      Duurzaamheidsmaatregelen worden alleen in overleg tussen gemeente en 
       inwoners genomen.
-      Duurzaamheidsmaatregelen worden voor iedereen bereikbaar en betaalbaar.
-      Huurders worden actief betrokken bij duurzaamheidsplannen van de corporaties.
-      De gemeente geeft het goede voorbeeld: in 2040 is de gemeente energieneutraal. 
-      Wijken en dorpen zijn voorbereid op klimaatverandering.
-      Verbetering van biodiversiteit in de gemeente.

Kunst en cultuur.
Wij hebben een brede opvatting over wat cultuur is. Piratenmuziek is voor ons evengoed
cultuur, als de eigenheid van onze dorpen en de schone kunsten. Kunst en cultuur
zorgen voor saamhorigheid, troost, creativiteit, inspiratie en verbeeldingskracht. Kunst en
cultuur zijn overal in ons dagelijkse leven en tegelijkertijd laat zij ons soms ontsnappen
aan de alledaagsheid van het leven. Daarmee dragen kunst en cultuur bij aan
leefbaarheid, innovatie en kwaliteit van onze samenleving. 

Trots
Coevorden moet trots zijn op wat zij heeft en kan meer doen met wat zij heeft. Denk aan
Ellert & Brammert, De Prinses van Sweel, de Podagristen, de Woeste gronden en de
Bentheimerpoort. Het zichtbaar en beleefbaar maken van de verhalen in de gemeente
Coevorden, daar willen wij ons voor inzetten. Soms kan dat met multimediale of virtuele
toepassingen. Soms kan dat met een simpel bord. Hier stond Vincent van Gogh in 1883
en dit schilderde hij. Wij steunen een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van
theaterlocatie de Fabriek. Verder willen we een onderzoek naar de verbreding van de
functie van het Stedelijk Museum. We denken aan een gemeentelijk museum, met een
bredere museale functie, gericht op de gehele gemeente.

Bibliotheek
De bibliotheek kan verder ontwikkeld worden tot een toegankelijke voorziening, waarin
laagdrempelig kennis worden gemaakt kan worden met allerlei uitingen van cultuur, die
via een breed scala aan media wordt aangeboden. Voor Schoonoord zien wij een kans
om de bibliotheek aan te laten sluiten met het nieuw te realiseren multifunctioneel
centrum.
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Festivals
Wij zetten ons in voor een verbreding van het festivalaanbod in de gemeente Coevorden.
Het cultureel jaar brengt veel nieuwe culturele activiteiten met zich mee. Wij willen ons
ervoor inspannen om een aantal activiteiten structureel te maken. 

Wat willen we bereiken?
-      Versterken van het cultureel aanbod.
-      Een onderzoek naar behoud van theaterlocatie De Fabriek.
-      Verbreding van de functie van het Stedelijk Museum.
-      Uitbreiding van de functie van de bibliotheek.
-      Uitbreiding van het festivalaanbod.
-      Een steunfonds voor jong talent.

Slotwoord
We hebben geprobeerd om ons gedachtegoed zo zorgvuldig mogelijk en in een
begrijpelijke taal voor u op te schrijven. Desondanks kan het voorkomen dat onderdelen
uit ons verkiezingsprogramma nog om verduidelijking vragen. Aarzel dan niet en neem
contact met ons op. Samen komen we verder. De gemeente Coevorden is een prachtige
gemeente van streek tot dorp en van dorp tot stad, hier komen wij weg en daar zijn wij
trots op! 

17 #S
tre

ek
D

or
pS

ta
d 

secretariaatpvdacoevorden@gmail.com

PvdA Coevorden

pvda_coevorden

@PvdACoevorden




